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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Responsabilitatea contractuală conform noului Regulament de furnizare a energiei electrice 

Se apropie acţiunea de recontractare a energiei electrice şi este spre beneficiul clientului să aibă 

la dispoziţia sa informaţii referitoare la contractul de furnizare a energiei electrice. 

Acesta poate conţine şi clauze care nu sunt cuprinse în contractul-cadru corespunzator, cu condiţia 

ca aceste clauze să nu contravina prevederilor din contractul-cadru de furnizare şi nici altor 

reglementari în vigoare. 

Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de către clientul final poate conduce 

la aplicarea de dobânzi penalizatoare, obligaţia de a constitui garanţii financiare, întreruperea 

temporară a furnizării energiei electrice sau rezilierea contractului. 

Garanţiile contractuale se constituie conform Procedurii emise de către Autoritatea Naţională de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi se returnează în cazul în care, timp de doi ani 

consecutiv clientul nu se află în situaţiile care au condus iniţial la constituire. 

Contractul de furnizare încetează în urmatoarele cazuri: expiră termenul contractual, ambele părţi 

doresc încetarea, denunţarea unilaterală, rezilierea datorată nerespectării clauzelor contractuale. 

În cazul neîntelegerilor precontractuale, dacă părţile nu ajung la o întelegere de comun acord, 

acestea se pot adresa reglementatorului ANRE în vederea declanşării procesului de soluţionare 

la nivelul acesteia. 

Vă invit să continuăm în următoarele articole dezbaterea celor mai importante prevederi din noul 

Regulament de Furnizare a Energiei Electrice, care privesc relaţia dintre client şi furnizor deoarece, 

aşa cum am mai spus, un client informat este un client fără griji, care poate avea ceea ce îşi 

doreşte şi ştie să facă aleagerile optime conform nevoilor sale. 

Excepţie din 2014 

Marii consumatori de energie speră ca exceptarea de la plata unui număr de certificate verzi să 

devină aplicabilă începând cu acest an. „Ne exprimăm încrederea că aplicarea Hotărârii de Guvern 

începând cu 2014 ne va permite să operăm în România și sperăm că acestă decizie, care vine să 

echilibreze o schemă de sprijin supra-generoasă, nu va fi diluată prin măsuri administrative și 

birocratice viitoare”, a declarat, într-un comunicat, Marian Năstase, preşedintele Asociației Marilor 

Consumatori Industriali de Energie (ABIEC).  

Reamintim, prin HG 495/2014 se instituie o schemă de ajutor de stat, prin care marii consumatori 

de energie sunt exceptaţi, în anumite proporţii, de la aplicarea Legii 220/2008 care stabileşte 

sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/responsabilitateacontractuala-conform-noului-regulament-furnizare-energiei-electrice-1_544760ba0d133766a822b593/index.html
http://www.focus-energetic.ro/exceptie-din-2014-21173.html
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Conform HG 495/2014, în funcţie de electro-intensitate, companiile vor plăti 15% din numărul de 

certificate verzi (dacă electro-intensitatea este mai mare de 20%), 40% – dacă electro-intensitatea 

este între 10% şi 20%, şi 60% – în cazul unei electro-intensităţi cuprinse între 5-10%. 

Pentru a intra în vigoare, HG avea nevoie de acordul Comisiei Europene (CE), care a venit 

săptămâna trecută. Conform art. 3 al HG, „exceptarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se aplică la cota 

obligatorie de achiziţie de certificate verzi care se aplică furnizorilor de energie, comunicată de 

ANRE, începând cu anul în care a fost obţinut acordul de exceptare. Respectiva exceptare nu 

afectează calculul privind atingerea obiectivului naţional prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 

220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în consumul final brut de energie 

al anului 2020”. 

”Industria va plăti mai puţine certificate verzi de la 1 decembrie” 

Măsura prin care marii consumatori de energie vor fi exceptaţi de la plata unei părţi a certificatelor 

verzi va fi aplicată de la 1 decembrie, potrivit ministrului Economiei, Constantin Niţă. 

”Am susţinut la Bruxelles că preţul energiei este prea mare şi, dacă nu va scădea, produsele din 

UE nu vor mai fi competitive în faţă unora din SUA sau China. De la 1 decembrie, industria mare 

consumatoare de energie va beneficia de aceste avantaje”, a explicat Niţă. 

El a adăugat că acest lucru se va reflecta şi în creşterea competitivităţii produselor româneşti şi 

europene. Comisia Europeană a constatat, săptămâna trecută, că schema României de reducere 

a certificatelor verzi, constând în diminuarea contribuţiilor anumitor consumatori energointensivi la 

finanţarea energiei din surse regenerabile, respectă normele UE privind ajutoarele de stat. 

Potrivit concluziilor Comisiei, compensarea parţială a costurilor legate de finanţarea sprijinului 

pentru energia din surse regenerabile este necesară pentru a asigura competitivitatea marilor 

consumatori industriali, fără a distorsiona în mod nejustificat concurenţa pe piaţa unică. 

Potrivit ministrului Economiei, Constantin Niţă, România este primul stat membru al Uniunii 

Europene pentru care Comisia Europeană a adoptat decizia de autorizare a schemei de ajutor de 

stat fără deschiderea vreunei investigaţii. 

”România este primul stat membru al UE pentru care, în baza Orientărilor privind ajutoarele de stat 

pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020, publicate în luna aprilie 2014, 

Comisia Europeană a adoptat decizia de autorizare a schemei de ajutor de stat fără deschiderea 

vreunei investigaţii. Aprobarea schemei suport iniţiate de Ministerul Economiei reprezintă o 

confirmare a necesităţii susţinerii industriei europene în vederea păstrării competitivităţii marilor 

consumatori industriali. Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani, urmând a fi aplicată de la 1 

decembrie 2014 până la 31 decembrie 2024”, spunea Constantin Niţă. 

ANUL VIITOR,  

Ajutorul dat industriei umflă facturile micilor consumatori de energie 

 Comisia Europeană a aprobat, recent, scutirea marilor companii industriale din ţara noastră de 

plata unei părţi importante a certificatelor verzi (n.r. sistem prin care statul sprijină producţia de 

energie regenerabilă). Numai că acest ajutor acordat industriei va fi recuperat din buzunarele 

micilor consumatori (populaţia şi IMM-urile), potrivit unor surse apropiate situaţiei. 

http://www.capital.ro/industria-va-plati-mai-putine-certificate-verzi-de-la-1-decembrie.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=251814
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=251814
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     Astfel, operaţiunea de redistribuire a certificatelor verzi va genera, conform primelor estimări, o 

creştere a facturilor de circa 1% pentru populaţie şi micii agenţi economici, mai spun sursele 

noastre care ne-au explicat: "Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană este 

complicată. Ca să fie scutiţi de plata certificatelor verzi, marii consumatori trebuie să demonstreze 

că nu mai au investiţii noi de efectuat astfel încât să îşi eficientizeze fluxurile de producţie. Impactul 

asupra facturilor micilor consumatori va fi cunoscut abia anul viitor, după ce Ministerul Economiei 

va cunoaşte câţi operatori se încadrează în condiţiile de accesare a schemei de sprijin. Există 

posibilitatea ca scumpirile preconizate să fie nesemnificative pentru populaţie şi IMM-uri". 

     Marii consumatori de electricitate au anunţat, în vară, că, potrivit Ghidului adoptat de CE, ţările 

care şi-au îndeplinit sau sunt aproape de a-şi îndeplini ţinta de energie regenerabilă în total 

producţie de energie, printre care se află şi România, nu vor trebui să redistribuie certificatele verzi 

de care va fi scutită industria. Ei afirmă că ghidul precizează că doar ţările care nu şi-au îndeplinit 

aceste ţinte vor fi nevoite să facă redistribuirea către alţi consumatori. 

     Surse din piaţă afirmă, însă, că CE a anunţat joi seară autorităţile noastre că România are o 

nouă ţintă pentru cota de energie regenerabilă din total consum, care trebuie să ajungă la 27% în 

2030. "Astfel, nu există nicio şansă ca certificatele verzi să fie anulate", mai susţin sursele citate.  

     În prezent, ţara noastră şi-a atins cota de 24% energie verde din total consum impusă pentru 

2020 încă din acest an, datorită schemei de sprijin generoase acordate producătorilor de 

electricitate din surse regenerabile. 

Proiectele de energie regenerabilă au ajuns la o capacitate de 4.725 MW la finele lunii 

septembrie 

Capacităţile de producere a energiei din surse regenerabile au ajuns la o putere instalată totală de 

4.725 MW la finele lunii septembrie a acestui an, potrivit datelor centralizate de Transelectrica. 

Astfel, în sistem existau proiecte eoliene cu o putere de 2.805 de MW, parcuri fotovoltaice cu o 

capacitate totală de 1.245 de MW, microhidrocentrale de 574 de MW şi proiecte pe bază de 

biomasă cu o putere cumulată de 101 de MW. 

Cu o lună înainte, la finele lunii august, în sistem erau instalate capacităţi de 4.704 MW de energie 

regenerabilă, iar la finele lunii iulie existau 4.664 de MW. 

La finele anului trecut figurau în sistem capacităţi de producţie a energiei regenerabile de 4.349 de 

MW. 

Datele Departamentului pentru Energie arată că, în 2014 – 2015, pe baza dosarelor de autorizare 

de înfiinţare depuse la Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), urmează 

să intre în funcţiune noi capacităţi energetice care utilizează surse regenerabile de circa 2.500 

MW. 

Producătorii de energie regenerabilă primesc subvenţii sub forma certificatelor verzi, pe care le 

plătesc toţi consumatorii, inclusiv cei casnici, şi care sunt reliefate separat în factura lunară la 

electricitate. 

România şi-a asumat ca 24% din consumul final brut de energie din anul 2020 să provină din surse 

regenerabile, însă ANRE a anunţat că această ţintă a fost deja atinsă la 1 ianuarie 2014. Astfel că, 

http://www.bizenergy.ro/proiectele-de-energie-regenerabila-au-ajuns-la-o-capacitate-de-4-725-mw-la-finele-lunii-septembrie/#.VFIiiVJO7IU
http://www.bizenergy.ro/proiectele-de-energie-regenerabila-au-ajuns-la-o-capacitate-de-4-725-mw-la-finele-lunii-septembrie/#.VFIiiVJO7IU
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pentru 2014, cota obligatorie de achiziţie a energiei verzi a rămas la 11,1%, cât a fost în 2013, faţă 

de 15%, cât ar fi trebuit să fie în acest an. 

Pentru a tempera creşterea facturilor, Guvernul a decis, pe 1 iulie 2013, să amâne pentru perioada 

2017 – 2020 acordarea unui număr de certificate verzi. 

Potrivit OUG 57/2013, proiectele fotovoltaice primesc doar patru certificate verzi pe MWh, faţă de 

şase certificate, cum era până la 1 iulie 2013. Proiectele eoliene beneficiază doar de un certificat 

din două, iar microhidrocentralele de două certificate din trei. 

Totodată, noile proiecte care intră în sistem după 1 ianuarie 2014 primesc din start mai puţine 

subvenţii. Potrivit Hotărârii de Guvern 994/2013 din decembrie 2013, parcurile fotovoltaice noi 

primesc doar jumătate din subvenţiile de până acum, respectiv trei certificate din şase. 

Consumatorii rău-platnici de energie electrică vor depune garanţii financiare la furnizorii de 

electricitate 

Clienţii rău-platnici de energie electrică şi alte categorii de consumatori vor fi obligaţi să depună 

garanţii financiare la furnizorii de electricitate pentru a primi acest serviciu, se arată într-un 

document de discuţie elaborat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 

(ANRE). 

‘FUI (furnizorul de ultimă instanţă – n.r.) solicită constituirea în favoarea sa a unei garanţii 

financiare de către CF (clientul final – n.r.) în următoarele cazuri: în cazul constatării, conform 

prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni ale CF menite să denatureze în orice fel indicaţiile 

echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de 

măsurare; CF ajunge de cel puţin două ori în 12 luni consecutive în situaţia de a i se întrerupe 

alimentarea cu energie electrică pentru neplata serviciului de furnizare a energiei electrice; CF 

titular al contractului reglementat de furnizare nu este proprietarul locului de consum; CF titular al 

contractului reglementat de furnizare este un client final temporar (durată de existenţă mai mică 

de 6 luni)’, se arată în document. 

De asemenea, clientul final poate opta între constituirea garanţiei financiare sau plata anticipată a 

contravalorii energiei electrice furnizate. 

Din momentul în care un consumator primeşte solicitarea furnizorului, el are la dispoziţie 10 zile 

financiare pentru a constitui garanţiile financiare respective. 

‘Refuzul constituirii/actualizării garanţiilor financiare, în condiţiile prezentei proceduri, dă dreptul 

FUI să solicite operatorului de reţea deconectarea CF de la reţea. FUI poate condiţiona furnizarea 

energiei electrice de constituirea/actualizarea garanţiilor financiare de către CF’, potrivit ANRE. 

De ce a ajuns energia verde din vedeta in oaia neagra a sistemului energetic romanesc? 

De dragul unui mix energetic, pe care putine tari europene il mai au, Guvernul este dispus sa 

subventioneze in continuare producatorii nerentabili de energie electrica, atentie insa, din 

buzunarele altor producatori si implicit ale consumatorilor romani. Pe de alta parte, dupa mai bine 

de cinci ani, perioada in care a fost perceputa taxa de cogenerare de le fiecare dintre noi si au fost 

acordate suplimentar de catre autoritatile locale subventii pentru incalzirea centralizata, numarul 

http://www.bizenergy.ro/consumatorii-rau-platnici-de-energie-electrica-vor-depune-garantii-financiare-la-furnizorii-de-electricitate/#.VFNYM1JO7IU
http://www.bizenergy.ro/consumatorii-rau-platnici-de-energie-electrica-vor-depune-garantii-financiare-la-furnizorii-de-electricitate/#.VFNYM1JO7IU
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/de-ce-a-ajuns-energia-verde-din-vedeta-in-oaia-neagra-a-sistemului-energetic-romanesc/
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romanilor care se debranseaza de la sistem este in continua crestere. Ce s-a ales de miliardele 

de lei pompate in centralele termice care au beneficiat de acest sprijin? 

In cazul marilor termocentrale care au ramas inca in sistemul de generare a energiei electrice se 

aplica aceeasi formula perdanta, de subventionare mascata, consecinta principala a acestei 

pomeni fiind lipsa oricarei intentii de eficientizare a acestora. La ce sa se mai chinuie sa gaseasca 

solutii pentru a deveni performante, atata vreme cat pot sta cu mana intinsa la guvern, pe motivul 

ca ar fi de interes strategic pentru Sistemul Energetic National?  

Nu spune nimeni sa eliminam producatorii de energie care utilizeaza surse conventionale de 

combustibili. Dar de ce sa-i subventionezi pe cei care nu produc, sau produc la costuri duble fata 

de un alt producator din piata? 

“Mai multi producatorii de energie electrica din surse conventionale (carbune si gaze naturale) au 

fost calificati ca participanti la piata de echilibrare la nivelul puterii instalate si nu la nivelul 

capacitatii de producere a energiei electrice. Asadar, pe langa CE Hunedoara au intrat in aceasta 

categorie producatori ca termocentralele Braila, Galati, Borzesti sau Doicesti, asupa carora 

falimentul planeaza de ani de zile”, scriam in analiza noastra precedenta.  

Cum e posibil acest lucru? Doar prin intermediul unor smecherii antieconomice, care mai devreme 

sau mai tarziu vor fi sanctionate. 

Ne intrebam de ceva vreme unde se duc banii din Piata de Echilibrare de pe OPCOM? Daca la un 

moment dat am asemuit aceasta piata cu o “camera de gazare”, ceea ce ne-a atras multe 

consecinte negative, de data asta mai ca ne vine sa o numim o piata de salvare a celor ce nu 

rezista nicaieri altundeva. Cum sa califici ca participanti la Piata de Echilibrare unitati care nici 

macar nu mai functioneaza. Sau, cum sa omiti centrale mult mai performante pentru echilibrare in 

detrimentul unora falimentare?Uite ca se poate. 

In Romania orice e posibil, mai ales dupa aparitia in piata a energiei produse din surse 

regenerabile, carora li s-a aruncat in carca pe de-a intregul, sau foarte mult, din dezechilibrele 

existente in sistem. Pentru orice problema care ar putea afecta siguranta sistemului energetic, de 

vina este energia vantului sau cea fotovoltaica. Exista intr-adevar o problema in asigurarea 

echilibrului in conditiile in care avem o capacitate instalata de peste 4000 MW in regenerabile. Dar 

inainte de a se aproba proiecte de investitii pe banda rulanta nu si-a pus nimeni intrebarea vizavi 

de efecte? Si apoi, la o productie medie de 7.000 MW/an si la un consum de circa 6.000 MW/an 

se justifica o rezerva de sistem de 1.000 MW/an? 

Havrileţ (ANRE): România nu va mai fi dependentă de gazul de import; în noiembrie, 

ponderea gazului din import va fi de numai 2% 

România nu va mai fi, în scurt timp, dependentă de importul de gaze, având în vedere că procentul 

de gaz importat a scăzut de la 35% în urmă cu câţiva ani la 9 – 10% anul acesta, iar pentru 

noiembrie 2014 procentul stabilit este de 2% gaz de import, a declarat miercuri preşedintele 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Niculae Havrileţ, în cadrul 

unei conferinţe pe teme economice. 

‘România, în foarte scurt timp, nu va mai fi dependentă de gazele de import. Practic, după 

începerea procesului de liberalizare în sectorul gazelor naturale, am înregistrat o scădere a 

consumului în special în zona ineficientă, energofagă. Au început şi acest tip de consumatori să 

http://www.bizenergy.ro/havrilet-anre-romania-nu-va-mai-fi-dependenta-de-gazul-de-import-in-noiembrie-ponderea-gazului-din-import-va-fi-de-numai-2/#.VEjEJVJO7IU
http://www.bizenergy.ro/havrilet-anre-romania-nu-va-mai-fi-dependenta-de-gazul-de-import-in-noiembrie-ponderea-gazului-din-import-va-fi-de-numai-2/#.VEjEJVJO7IU
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investească în eficienţă, în fabricarea la costuri mai scăzute a produselor finite. Lucru care a scăzut 

de la un procent de 35% anii trecuţi la 15% în 2013, iar în acest an avem o pondere şi mai mică (a 

gazului de import – n.r.). Nu cred că vom depăşi 9% – 10% pentru că iată, pentru luna noiembrie, 

am stabilit un procent de import de 2%, în condiţiile în care, în alţi ani, luna noiembrie avea procente 

de import de la 20% la 40%. Este o scădere extraordinar de mare a dependenţei de import, lucru 

benefic pentru că, altfel, această liberalizare pe care a făcut-o pe piaţa internă ar fi majorat extrem 

de mult preţul final”, a explicat Havrileţ. 

El a mai spus că se observă deja primele efecte pozitive ale procesului de liberalizare în domeniul 

gazelor. ‘Observăm primele efecte pozitive ale procesului de liberalizare şi în sensul în care 

România a plătit, anul trecut, cu două miliarde de dolari mai puţin factura externă pentru gazele de 

import decât în anii precedenţi’, a mai spus preşedintele ANRE. 

Guvernul a aprobat, la sfârşitul lunii septembrie a acestui an, două hotărâri privind programul de 

iarnă în domeniul energetic şi noul calendar de liberalizare a pieţei gazelor. 

Executivul a decis, la momentul respectiv, menţinerea preţurilor gazelor naturale din producţia 

internă (atât pentru consumatorii casnici, cât şi pentru cei non-casnici) la nivelurile stabilite pentru 

1 iulie 2014. 

Cine este marele castigator al liberalizarii pietei de gaze pentru consumatorii non-casnici? 

Fara nici o indoiala grupul OMV Petrom va da lovitura incepand cu data de 1 ianuarie 2015, cand 

consumatorii non-casnici aflati pana acum in regim reglementat vor fi obligati sa iasa in piata libera 

pentru a-si achizitiona gazele naturale si pentru a-si alege furnizorul. Daca Petrom nu a reusit sa 

exporte gaze naturale din productia interna, in schimb va avea sansa de a prelua o mare parte din 

consumatorii finali persoane juridice, care sunt in jurul a 170.000 de mii. 

Pe o piata in care cererea este in continua scadere o asemenea deschidere pentru Petrom este 

mai mult decat o mana cereasca. Celelalte doua mari companii de furnizare si distributie gaze, 

GDF Suez si E.ON, vor ramane si ele cu un cascaval semnificativ, insa pe piata consumatorilor 

casnici aflati in regim reglementat, carora Departamentul pentru Energie tocmai le-a facut o mare 

favoare, in sensul in care vor intra in piata libera de abia in 2021 si nu in 2018, cum a fost stabilit 

initial prin negocierile cu Fondul Monetari International si Comisia Europeana. 

Sa ne intoarcem insa la cele 170.000 de firme care de la 1 ianuarie vor fi obligate sa isi 

achizitioneze gazele din piata libera si sa-si aleaga implicit furnizorul de gaze naturale. Aceste 

firme consuma in momentul de fata circa 14% din totalul de gaze livrate in Romania. Pana la 

momentul despre care vorbim, circa 85% din companiile respective se plaseaza inca in marja 

consumatorilor reglementati. In procesul de liberalizare a pietei de abia 15% au trecut la categoria 

consumatorilor industriali si au reusit sa achizitioneaza gazele din piata libera. Cu alte cuvinte, adio 

facilitati vizavi de blocarea pretului. 

In toata disputa despre liberalizarea pietei de gaze pentru consumatorii industriali, firmele mici au 

fost trecute o buna bucata de vreme pe linie moarta. Nu se stia prea bine ce se va intampla cu ele. 

Cu toate acestea, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, Niculae 

Havrilet, incerca sa explice ca piata libera va fi atractiva pentru consumatorii non-casnici, care vor 

prefera sa iasa din regim reglementat pentru simplu fapt ca in piata libera vor obtine preturi mai 

http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/cine-este-marele-castigator-al-liberalizarii-pietei-de-gaze-pentru-consumatorii-non-casnici/
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bune la gazele naturale. Putini au riscat sa isi incerce norocul, dovada ca peste 85% din cele 

170.000 de firme au preferat furnizorul clasic si regimul de pret reglementat. 

Daca voi nu vreti concurenta, atunci va ajutam noi, a decis Autoritatea de reglementare, cu numai 

doua luni inainte de liberalizarea totala a pietei. Astfel a aparut un Ordin al ANRE care stabileste 

ca preturile reglementate pe piata gazelor pentru consumatorii non-casnici vor fi eliminate complet 

la inceputul anului viitor. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 Lei-
CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 29.10 30.10 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11 

Preţ mediu [Lei/MWh] 220,31 215,40 230,20 154,90 186,14 227,13 137,85 
Pret Piata de Echilibrare          

(450 Lei +pret PZU) 
670,31 665,40 680,20 604,90 636,14 677,13 587,85 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

65.627 63.323 67.032 54.377 51.986 59.832 63.719 
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de daune 
sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  
Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


